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BAB III 

PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan di KAP Michelle Kristian yang belokasi di 

City Square Business Park Blok F No. 11, Jl. Peta Selatan Raya, Kalideres, Jakarta 

Barat, dengan penempatan sebagai junior accountant dan junior auditor.  Sebagai 

junior accountant, tugas yang dilakukan adalah membantu perusahaan meng-input 

dan mereviu jurnal-jurnal di software Accurate, serta menyusun laporan keuangan 

untuk dianalisis, sedangkan tugas dari junior auditor adalah membantu 

menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh pimpinan KAP atau manager. 

Dalam pengerjaan tugas di KAP, pengawasan dan bimbingan dilakukan oleh ibu 

Michelle Kristian, selaku pimpinan KAP dan/atau oleh Ibu Asami Rahayu selaku 

manager auditor. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

Selama pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan terkait jasa akuntansi, jasa 

pajak dan jasa audit untuk perusahaan klien. Nama klien dan beberapa data yang 

ditampilkan dalam laporan ini telah disamarkan. Tugas-tugas yang telah dilakukan 

selama kerja magang yaitu: 

3.2.1 Melakukan Tied up Nilai Balance Sheet dengan Notes to Financial 

Statement 

Tied up merupakan proses pemeriksaan angka yang terdapat di balance sheet, 

income statement, dengan notes to financial statement. Pemeriksaan tersebut 

dilakukan untuk memasttikan nilai yang terdapat di balance sheet dan notes to 
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financial statement sama. Pemeriksaan ini tidak hanya dilakukan terhadap angka 

saja namun, terhadap penulisan kata, kalimat, penomoran dan tanggal agar tidak 

terdapat kesalahan penulisan dan laporan keuangan dapat tersusun dengan rapih. 

Tied up dilakukan terhadap PT Tris, PT Akali, PT Galio dan PT Pyke. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk melakukan Tied up adalah laporan keuangan klien yang 

telah diaudit. Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan tied up yaitu: 

A. Memperoleh laporan keuangan klien yang telah diaudit. 

B. Melakukan pemeriksaan saldo pada setiap komponen dalam balance sheet, 

income statement dan notes to financial statement. Jika terdapat perbedaan 

maka akan diberikan highlight untuk menandakan bagian mana yang berbeda. 

3.2.2 Melakukan Import Data Neraca Saldo ke Accurate 

Accurate merupakan salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengelola 

data laporan keuangan klien. Dengan menggunakan aplikasi Accurate data tersebut 

dapat dilihat, diurutkan, serta dianalisa dengan lebih rapih. Proses input dilakukan 

untuk PT Tris. Dokumen yang dibutuhkan adalah file Microsoft Excel yang berisi 

nomor akun, tipe akun, nama akun, dan saldo terkait akun-akun tersebut. Langkah-

langkah untuk mengisi data neraca saldo di Accurate yaitu: 

A. Buka aplikasi Accurate 

B. Tekan tombol “Buat Data Perusahaan Baru”. Pilih lokasi dimana file akan 

disimpan lalu beri nama file tersebut. Kemudian tekan tombol “OK” 

C. Pilih Bahasa Indonesia → Persiapan Mahir 

D. Pada bagian Mata Uang & Info Perusahaan bagian mata uang masukkan mata 

uang default perusahaan terkait. 
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E. Pada bagian Informasi Perusahaan masukkan nama perusahaan, alamat, 

tanggal tutup buku 31/12/2018, tahun fiskal 2018, dan default periode 12, 

2018. 

F. Pada Akun-akun & Daftar lain bagian Daftar Akun, tekan tombol Klik disini 

untuk impor dari berkas → tekan gambar icon folder → pilih file Microsoft 

Excel yang berisi nomor akun, tipe akun, nama akun, dan saldo terkait akun-

akun tersebut → tekan tombol Ambil Data. Hapus baris pertama di bagian 

Data Sumber. Pada kolom Definisi Kolom, isi nomor akun, tipe akun, nama 

akun, saldo sesuai dengan Kolom data sumber, contohnya No. Akun diisi 

dengan No. Akun, Nama Akun diisi dengan Nama Akun, dan seterusnya. 

Kemudian tekan tombol Import Data. 

G. Jika berhasil, maka klik Selesai. Data neraca saldo klien siap diolah. 

3.2.3 Membuat Management Representation Letter Tahun 2019 

Management Representation Letter adalah surat pernyataan yang berisikan 

representasi tertulis dari klien yang menunjukkan pemberitahuan kelemahan dari 

pengendalian internal perusahaan serta meminta rekomendasi dari Akuntan Publik. 

Tujuan dari management representation letter sendiri adalah untuk mempersiapkan 

dokumen kelengkapan audit periode selanjutnya. Pembuatan management 

representation letter dilakukan untuk PT Kass. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

format management representation letter tahun 2018 dan informasi mengenai top 

management perusahaan tahun 2018. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat management representation letter: 

1) Memiliki format management representation tahun 2018. 
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2) Menyusun format template management representation letter dengan cara 

mengganti tanggal dan nama-nama top management perusahaan apabila 

berbeda dengan tahun 2018. 

3.2.4 Membuat Surat Persetujuan Audit Tahun 2019 

Surat Persetujuan audit merupakan surat persetujuan antara auditor dengan klien 

yang berisikan tentang syarat-syarat kegiatan audit yang akan dilaksanakan oleh 

auditor. Tujuan dari pembuatan surat ini adalah untuk mempersiapkan dokumen 

kelengkapan audit pada periode selanjutnya. Pembuatan surat persetujuan audit 

dilakukan untuk PT Kass. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat surat 

persetujuan audit adalah format surat persetujuan audit tahun 2018 dan informasi 

mengenai top management perusahaan tahun 2019. Berikut merupakan langkah-

langkah yang dilakukan untuk membuat surat persetujuan audit: 

1) Memiliki format surat persetujuan audit 2018. 

2) Membuat surat persetujuan audit dengan mengganti tanggal dan nama-nama 

top management perusahaan apabila berbeda dengan tahun 2018. 

3.2.5 Membuat Director’s Statement Letter Tahun 2019 

Director’s Statement Letter adalah surat mengenai pernyataan tanggung jawab 

manajemen atas laporan keuangan perusahaan. Tujuan dari pembuatan director’s 

statement letter sendiri adalah untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan audit 

periode selanjutnya. Pembuatan director’s statement letter dilakukan untuk PT 

Kass. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat director’s statement letter adalah 

format director’s statement letter tahun 2018 dan informasi mengenai top 
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management perusahaan tahun 2019. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat director’s statement letter: 

1) Memiliki format director’s statement letter tahun 2018. 

2) Membuat director’s statement letter dengan mengganti tanggal dan nama-

nama top management perusahaan apabila berbeda dengan tahun 2018. 

3.2.6 Membuat Subsequent Events Questionaire Tahun 2019 

Subsequent Events Questionaire adalah dokumen yang berisi pertanyaan-

pertanyaan auditor kepada manajemen mengenai peristiwa setelah tanggal tutup 

buku perusahaan. Tujuan dari pembuatan subsequent events questionaire adalah 

untuk mempersiapkan dokumen kelengkapan audit pada periode selanjutnya. 

Pembuatan subsequent events questionaire dilakukan untuk PT Kass. Dokumen 

yang dibutuhkan untuk membuat subsequent events questionaire adalah format 

subsequent events questionaire tahun 2018 dan informasi mengenai top 

management perusahaan tahun 2019. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat subsequent events questionaire: 

1) Memiliki format subsequent events questionaire tahun 2018. 

2) Membuat subsequent events questionaire dengan cara mengganti tanggal dan 

nama-nama top management perusahaan apabila berbeda dengan tahun 2018. 

3.2.7 Membuat Surat Keterbukaan Tax Amnesty Tahun 2019 

Surat keterbukaan tax amnesty adalah surat dari manajemen yang berisikan segala 

jenis informasi terkait pengampunan pajak perusahaan. Tujuan pembuatan surat 

keterbukaan tax amnesty adalah untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan audit dan 

sebagai persiapan audit tahun 2019. Pembuatan surat keterbukaan tax amnesty 
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dilakukan untuk PT Kass. Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat surat 

tersebutt adalah format surat keterbukaan tax amnesty dan informasi mengenai top 

management perusahaan tersebut. Berikut langkah-langkah untuk membuat surat 

keterbukaan tax amnesty: 

1) Memiliki format surat keterbukaan tax amnesty 2018  

2) Membuat surat keterbukaan tax amnesty dengan cara mengganti tanggal dan 

nama-nama top management perusahaan apabila terjadi perubahan. 

3.2.8 Membuat Surat Konfirmasi Piutang dan Hutang 

Surat konfirmasi merupakan surat tanggapan langsung dari pihak ketiga yang 

memberikan verifikasi dan keakuratan informasi yang dimiliki oleh perusahaan 

klien. Tujuan dari pembuatan surat konfirmasi ini adalah untuk memastikan bahwa 

jumlah piutang dan hutang yang tercatat pada laporan keuangan klien benar. 

Pembuatan surat konfirmasi piutang untuk PT Galio. Dokumen yang dibutuhkan 

yaitu rincian piutang dan hutang beserta format konfirmasi piutang dan/atau hutang. 

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat surat 

konfirmasi piutang dan hutang: 

1) Memperoleh rincian piutang dan hutang dari klien. Bisa dalam bentuk 

Microsoft Excel atau dari draft audit report. 

2) Mengurutkan piutang dan hutang berdasarkan jumlah totalnya dari yang 

terbesar hingga yang terkecil. Piutang dan hutang yang lebih besar dari 

Rp50.000.000 akan dibuat konfirmasinya. 
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3) Membuat surat konfirmasi berdasarkan format konfirmasi yang tersedia 

dengan mengganti nomor dan tanggal surat, nama pihak ketiga untuk 

dikonfirmasi, dan nilai piutang dan hutang yang ingin dikonfirmasi. 

3.2.9 Membuat Surat Konfirmasi Modal  

Surat konfirmasi modal merupakan surat tanggapan langsung dari bank untuk 

memverifikasi keakuratan informasi mengenai kepemilikan yang dimiliki oleh 

pemegang saham. Tujuan pembuatan surat konfirmasi modal untuk memastikan 

bahwa jumlah kepemilikan pemegang saham di perusahaan yang tercatat pada 

laporan keuangan perusahaan benar dan sesuai. Pembuatan surat konfirmasi modal 

untuk PT Galio. Dokumen yang dibutuhkan adalah rincian modal yang ditanamkan 

pemegang saham dan format surat konfirmasi modal. Berikut merupakan langkah-

langkah yang dilakukan untuk membuat surat konfirmasi modal: 

1) Memperoleh rincian modal yang ditanamkan pemegang saham dari klien. 

2) Membuat surat konfirmasi modal dengan mengganti nomor dan tanggal surat, 

nama pihak dan jumlah yang ingin dikonfirmasi.  

3.2.10 Mengelompokkan Data Piutang   

Data uang masuk pembelian diperoleh dari klien dalam bentuk General Ledger 

detail akun piutang usaha atau Accounts Receivable. Tujuan dari pengelompokkan 

data uang masuk pembelian adalah untuk mengetahui jumlah piutang untuk setiap 

perusahaan pelanggan klien. Proses ini dilakukan untuk PT Galio. Berikut langkah-

langkah yang dilakukan untuk merapihkan data piutang: 

A. Memiliki data piutang klien. 

B. Mengurutkan data general ledger piutang klien menjadi per satu pelanggan. 
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3.2.11 Menghitung Materialitas 

Materialitas adalah pengukuran salah saji yang diperkirakan dapat mempengaruhi 

pengambilan keputusan bagi pengguna laporan keuangan. Perhitungan materialitas 

dilakukan secara keseluruhan pada laporan keuangan perusahaan tersebut. Tujuan 

untuk menghitung materialitas adalah untuk menentukan batas toleransi maksimum 

dari salah saji yang dapat diterima. Perhitungan materialitas dilakukan untuk PT 

Akali. Dokumen yang dibutuhkan adalah laporan keuangan tahun sebelumnya dan 

working paper perhitungan materialitas tahun sebelumnya. Berikut merupakan 

langkah-langkah yang dilakukan untuk menghitung materialitas: 

A. Membuka data di working paper untuk menghitung materialitas 

B. Pada sheet CCB Analysis, bagian Critical Component, masukkan angka Total 

Current Asset, Shareholder Equity, Revenue, dan Income (Loss) Before Tax 

berdasarkan laporan keuangan klien yang akan dibagi Rp14.481 yang 

merupakan Kurs US Dollar Bank Indonesia tahun 2018 

C. Pada bagian Materiality sudah terdapat rumus sehingga akan otomatis 

menghasilkan angka benchmark. 

D. Dari angka di bagian Materiality, auditor akan menggunakan Revenue 

sebagai dasar perhitungan materialitas. 

E. Pada bagian sheet test beginning balance, masukkan nilai revenue ke bagian 

Critical Component Balance. Pada bagian Critical Component Balance 

jumlah revenue yang dimiliki akan diklasifikasikan berdasarkan nilainya. 

Sehingga masukkan nilai revenue sesuai dengan klasifikasi yang telah 

ditentukan. 
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F. Nilai Calculated Materiality akan muncul setelah memasukkan revenue. 

Setelah itu kolom Materiality, Anticipated Misstatement, Performance 

Materiality, dan Trivial Misstatement Level akan terisi. 

3.2.12 Membuat English Draft Audit Report  

Audit report adalah sebuah laporan untunk mengkomunikasikan temuan audit serta 

memberikan kepastian mengenai laporan keuangan perusahaan. Tujuan pembuatan 

english draft audit report adalah untuk mempermudah pembuatan laporan audit 

berbahasa inggris karena auditor dapat menginput angka hasil audit dalam draft 

tersebut. Pembuatan English draft audit report dilakukan untuk PT Galio. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah format laporan audit berbahasa Indonesia. 

Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat english draft 

audit report: 

A. Memiliki format laporan audit PT Galio berbahasa Indonesia. 

B. Menyusun english draft audit report dengan menerjemahkan laporan audit 

PT Galio ke dalam bahasa inggris. Mulai dari laporan posisi keuangan hingga 

notes to financial position dengan menggunakan alat bantu Google Translate. 

3.2.13 Melakukan Footing 

Footing adalah proses perhitungan angka dari atas ke bawah (vertikal) untuk 

memastikan bahwa angka pada draft audit report sudah terjumlahkan dengan benar. 

Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa saldo yang tercatat di laporan 

keuangan sudah terhitung dengan benar. Footing dilakukan untuk PT Pyke. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah draft audit report perusahaan tersebut. Berikut 

merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan footing: 
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1) Memperoleh file draft audit report dalam bentuk Microsoft Word. 

2) Memasukkan angka-angka yang yang terdapat di laporan posisi keuangan, 

laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas ke 

Microsoft Excel. 

3) Mencocokkan angka yang terdapat di file draft audit report dengan angka 

hasil perhitungan di Microsoft Excel. 

3.2.14 Membuat Jurnal Reklasifikasi Untuk Akun Beban Tahun 2018 

Jurnal reklasifikasi adalah jurnal yang dibuat karena terdapat kesalahan klasifikasi 

pada sebuah transaksi. Tujuan pembuatan jurnal reklasifikasi adalah untuk 

membuat koreksi atas kesalahan jurnal umum khususnya pada akun beban. Jurnal 

reklasifikasi digunakan untuk PT Tris. Dokumen yang dibutuhkan adalah laporan 

neraca perusahaan tahun 2018. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

untuk membuat jurnal reklasifikasi: 

A. Membuka file buku besar perusahaan dalam bentuk Microsoft Excel. 

B. Melihat data di buku besar perusahaan dan melakukan pemeriksaan apakah 

terdapat jurnal yang salah diklasifikasi berdasarkan keterangannya. 

C. Membuat jurnal reklasifikasi dengan membuat jurnal koreksi terhadap akun 

beban yang terdapat kesalahan klasifikasi. 

3.2.15 Melakukan Rekap Invoice Penjualan 2018 

Invoice adalah dokumen yang digunakan sebagai suatu bukti penjualan. Tujuan 

melakukan rekap invoice adalah mempermudah untuk melakukan vouching. Rekap 

Invoice dilakukan untuk PT Galio. Dokumen yang dibutuhkan adalah Invoice 
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penjualan PT Galio tahun 2018. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat rekap Invoice Penjualan: 

1) Memiliki bukti invoice penjualan PT Galio tahun 2018. 

2) Membuat rekap invoice penjualan menggunakan Microsoft Excel dengan 

menginput nominal, nama klien, dan keterangan. 

3.2.16 Melakukan Rekonsiliasi dari Hasil Rekap Jurnal Pembelian Dengan 

PPN Masukan 

Rekonsiliasi yang dilakukan adalah proses pemeriksaan antara pencatatan klien 

dengan hasil pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT). Tujuan dilakukan rekonsiliasi 

adalah untuk mencocokkan pencatatan klien dengan pelaporan SPT. Rekonsiliasi 

digunakan untuk PT Alistar. Dokumen yang dibutuhkan adalah SPT klien dan hasil 

rekap jurnal pembelian klien. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan 

untuk melakukan rekonsiliasi: 

1) Memperoleh file SPT dan rekap jurnal pembelian klien. 

2) Menginput daftar pajak masukan klien dari SPT ke file rekap jurnal 

pembelian klien  

3) Bandingkan apakah ada perbedaan nama klien dan nominal. Jika ada 

perbedaan berikan tanda. 

3.2.17 Mengisi Laporan Laba Rugi dari Trial Balance 

Menyusun laporan laba rugi melalui nominal dari trial balance. Tujuan menginput 

data dari trial balance ke laporan laba rugi adalah untuk menyelesaikan draft audit 

report. Penyusunan ini dilakukan untuk PT Alistar. Dokumen yang dibutuhkan 
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adalah file trial balance perusahaan dan draft audit report perusahaan. Berikut 

merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengisi laporan laba rugi: 

A. Memiliki file trial balance perusahaan dan draft audit report perusahaan. 

B. Mengisi data-data di laporan laba rugi berdasarkan trial balance. 

3.2.18 Membuat Analisis Vertikal dan Current Ratio pada Laporan Keuangan 

Analisis vertikal adalah analisa yang dilakukan auditor untuk mengukur persentase 

item-item dari laporan keuangan terhadap laba. Current Ratio digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan untuk melunasi hutang jangka pendeknya 

menggunakan aset lancarnya. Tujuan dilakukan analisa ini adalah untuk 

memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan perusahaan. Analisis ini 

dilakukan untuk PT Alistar. Dokumen yang dibutuhkan adalah file laporan 

keuangan perusahaan. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membuat analisis vertikal dan current ratio: 

1) Memiliki laporan keuangan perusahaan tersebut. 

2) Melakukan analisis vertikal dengan membuat persentase dari laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi berbasis penjualan bersih. 

3) Menghitung current ratio perusahaan tersebut dari dengan membagi aset 

lancar dengan hutang lancar. 

3.2.19 Memperbaiki Nama Akun Bahasa Inggris 

Tujuan dari perbaikan ini karena terdapat beberapa nama akun yang kurang sesuai. 

Perbaikan nama akun ini dilakukan untuk PT Galio. Dokumen yang dibutuhkan 

adalah laporan keuangan perusahaan berbahasa inggris. Berikut merupakan 

langkah-langkah yang dilakukan untuk memperbaiki nama akun: 
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1) Buka file draft audit report berbahasa inggris. 

2) Mengganti nama-nama akun yang kurang tepat menjadi yang lebih tepat. 

3.2.20 Mencocokkan Opening Balance 2019 Hasil Audit dengan General 

Ledger Perusahaan 

Tujuan dari pencocokan ini adalah untuk memastikan bahwa opening balance 

General Ledger perusahaan sesuai dengan opening balance 2019 hasil audit. 

Pencocokkan ini dilakukan untuk PT Sona. Dokumen yang dibutuhkan adalah 

general ledger perusahaan dan laporan keuangan perusahaan tahun 2018. Berikut 

merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan pencocokan: 

A. Memiliki file general ledger perusahaan dan laporan keuangan perusahaan. 

B. Melihat akun satu per satu pada file general ledger pada bagian opening 

balance. 

C. Memindahkan hasil opening balance pada general ledger dan laporan 

keuangan tahun 2018 ke file Microsoft Excel baru. 

D. Mencocokkan apakah ada selisih diantara keduanya. Jika ada di highlight 

kuning. 

3.2.21 Membuat Kode Voucher untuk Jurnal Kas Keluar dan Kas Masuk 

Kode voucher adalah sebuah kode yang dibuat untuk memberikan deskripsi 

mengenai sumber jurnal tersebut. Tujuan pembuatan kode voucher adalah untuk 

memudahkan dalam pengidentifikasian transaksi perusahaan. Kode voucher dibuat 

untuk PT Alistar. Dokumen yang dibutuhkan adalah data rekapitulasi transaksi kas 

masuk dan kas keluar dari klien. Berikut cara membuat kode voucher: 

1) Memiliki data rekap transaksi kas masuk dan kas keluar. 



53 
 

2) Membuat kode voucher berdasarkan beberapa peraturan berikut: 

• Dua (2) digit pertama untuk tahun transaksi tersebut terjadi, yaitu 19 untuk 

transaksi tahun 2019. 

• Tiga (3) digit setelahnya untuk jenis transaksi yang terjadi antara ‘BKK’ 

untuk Bukti Kas Keluar atau ‘BKM’ untuk Bukti Kas Masuk. 

• Dua (2) digit kemudian untuk bulan transaksi tersebut terjadi, yaitu 08 

untuk bulan Agustus. 

• Tiga (3) digit terakhir untuk nomor urut transaksi, mulai dari 000 hingga 

seterusnya. 

3.2.22 Membuat jurnal Pemberitahuan Impor Barang 

Tujuan dari rekap pemberitahuan impor barang (PIB) adalah untuk memudahkan 

pengelolaan data yang pada mulanya berbentuk foto menjadi file berbentuk 

Microsoft Excel. Rekap ini dilakukan untuk PT Alistar. Dokumen yang dibutuhkan 

adalah bukti PIB perusahaan.  

1) Memiliki dokumen bukti pemberitahuan impor barang perusahaan. 

2) Membuat nomor jurnal berdasarkan beberapa peraturan berikut: 

• Dua (2) digit pertama untuk tahun transaksi tersebut terjadi, yaitu 19 untuk 

transaksi tahun 2019. 

• Tiga (3) digit setelahnya menandakan nomor jurnal “PIB” untuk 

pemberitahuan impor barang. 

• Dua (2) digit kemudian untuk bulan transaksi tersebut terjadi, yaitu 09 

untuk bulan September. 
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• Tiga (3) digit terakhir untuk nomor urut transaksi, mulai dari 000 hingga 

seterusnya. 

3) Isi nama Supplier 

4) Membuat jurnal dengan akun Pembelian Import, Bea Masuk, PPN Masukan, 

Prepaid PPH 22 seperti di bukti PIB 

 

3.3   Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

3.3.1  Proses Pelaksanaan 

Berikut merupakan tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang di KAP 

Michelle Kristian per klien secara detail: 

1. Tugas yang dilakukan untuk PT Tris: 

A. Melakukan Tied up Nilai Balance Sheet dengan Notes to Financial 

Statement 

Tied up dilakukan untuk mencocokkan nilai yang terdapat di balance sheet 

dengan nilai di notes to financial statement. Berikut merupakan langkah-

langkah yang dilakukan untuk melakukan tied up: 

1) Memperoleh laporan keuangan klien yang telah diaudit. 

2) Melakukan pemeriksaan saldo pada setiap komponen dalam balance 

sheet, income statement dan notes to financial statement. Jika terdapat 

perbedaan maka akan diberikan highlight untuk menandakan bagian 

mana yang berbeda. 
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Gambar 3.1 

Komponen dalam Balance Sheet PT Tris 

Saldo yang terdapat pada balance sheet harus sama dengan saldo yang 

terdapat di notes to financial statement. Hal ini bisa diperiksa melalui akun 

kas dan setara kas di notes of financial statement nomor 3.  

Gambar 3.2 

Komponen dalam Notes to Financial Statement PT Tris 
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Kegiatan tied up dilakukan kepada seluruh komponen yang terdapat di 

balance sheet. 

B. Menginput Data Neraca Saldo ke File Accurate 

Berikut merupakan langkah untuk menginput data neraca saldo ke file 

Accurate: 

1) Buka aplikasi Accurate. 

2) Tekan tombol “Buat Data Perusahaan Baru”.  

Gambar 3.3 

Tampilan Awal Accurate 

 

 

3) Pilih lokasi dimana file akan disimpan lalu beri nama file tersebut. 

Kemudian tekan tombol “OK” 

Gambar 3.4 

Membuat Database PT Tris Tahun 2018 

 

 

 

 



57 
 

4) Pilih Bahasa Indonesia → Persiapan Mahir 

Gambar 3.5 

Persiapan Masuk Accurate 

 

 

5) Pada bagian Mata Uang & Info Perusahaan bagian mata uang masukkan 

mata uang default perusahaan tekait. 

Gambar 3.6 

Mata Uang Perusahaan 
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6) Pada bagian Informasi Perusahaan masukkan nama perusahaan, alamat, 

tanggal tutup buku 31/12/2018, tahun fiskal 2018, dan default periode 

12, 2018. 

Gambar 3.7 

Informasi Perusahaan 

 

 

 

7) Pada Akun-akun & Daftar lain bagian Daftar Akun, tekan tombol Klik 

disini untuk impor dari berkas → tekan gambar icon folder → pilih file 

Microsoft Excel yang berisi nomor akun, tipe akun, nama akun, dan 

saldo terkait akun-akun tersebut → tekan tombol Ambil Data. Hapus 

baris pertama di bagian Data Sumber. Pada kolom Definisi Kolom, isi 

nomor akun, tipe akun, nama akun, saldo sesuai dengan Kolom data 

sumber, contohnya No. Akun diisi dengan No. Akun, Nam Akun diisi 

dengan Nama Akun, dan seterusnya. Kemudian tekan tombol Import 

Data. Setelah itu data laporan keuangan perusahaan dapat dilihat. 
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Gambar 3.8 

Akun-akun & Daftar lain 

 

 

 

 
 

1 3 

2 
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C. Membuat Jurnal Reklasifikasi Untuk Akun Beban Tahun 2018 

Jurnal Reklasifikasi merupakan jurnal untuk mengkoreksi beberapa akun 

yang terdapat kesalahan klasifikasinya. Berikut merupakan langkah-

langkah untuk membuat jurnal reklasifikasi: 

1) Membuka file buku besar perusahaan dalam bentuk Microsoft Excel. 

2) Melihat data di file buku besar perusahaan dan melakukan pemeriksaan 

apakah terdapat jurnal yang salah diklasifikasi berdasarkan 

keterangannya. 

Gambar 3.9  

Bagian File Buku Besar PT Tris Tahun 2018 

 

 

 

Dihapus 
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Keterangan dinilai kurang tepat, seharusnya pencatatannya bukan office 

expense namun, Medical/ Dental Expense. 

3) Membuat jurnal reklasifikasi dengan membuat jurnal koreksi terhadap 

akun beban yang terdapat kesalahan klasifikasi. 

 

Gambar 3.10 

Jurnal Reklasifikasi Pembenaran 
 

 

 

2. Tugas yang dilakukan untuk PT Akali: 

A. Melakukan Tied up Nilai Balance Sheet dengan Notes to Financial 

Statement 

Tied up dilakukan untuk mencocokkan nilai yang terdapat di balance sheet 

dengan nilai di notes to financial statement. Berikut merupakan langkah-

langkah yang dilakukan untuk melakukan tied up: 

1) Memperoleh laporan keuangan klien yang telah diaudit. 

2) Melakukan pemeriksaan saldo pada setiap komponen dalam balance 

sheet, income statement dan notes to financial statement. Jika terdapat 

perbedaan maka akan diberikan highlight untuk menandakan bagian 

mana yang berbeda. 
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Gambar 3.11 

Komponen dalam Balance Sheet PT Akali 

Saldo yang terdapat pada balance sheet harus sama dengan saldo yang 

terdapat di notes to financial statement. Hal ini bisa diperiksa melalui akun 

kas dan setara kas di notes of financial statement nomor 3. 

Gambar 3.12 

Komponen dalam Notes to Financial Statement PT Akali 

Kegiatan tied up dilakukan kepada seluruh komponen yang terdapat di 

balance sheet. 
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B. Menghitung Materialitas 

Materialitas dihitung untuk menentukan batas toleransi maksimum salah 

saji yang dapat diterima. Berikut langkah-langkah untuk menghitung 

materialitas: 

1) Membuka data di working paper untuk menghitung materialitas 

Gambar 3.13 

Saldo Current Asset, Revenue, Shareholder Equity, dan Income Before Income 

Tax PT Akali  

 

 

 

 
 

 

2) Pada sheet CCB Analysis, bagian Critical Component, masukkan angka 

Total Current Asset, Shareholder Equity, Revenue, dan Income (Loss) 

Before Tax berdasarkan laporan keuangan klien yang akan dibagi Rp14.481 

yang merupakan Kurs US Dollar Bank Indonesia tahun 2018 

Gambar 3.14 

CCB Analysis PT Akali 
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3) Pada bagian Materiality sudah terdapat rumus sehingga akan otomatis 

menghasilkan angka benchmark. 

4) Dari angka di bagian Materiality, auditor akan menggunakan Revenue 

sebagai dasar perhitungan materialitas. 

Gambar 3.15 

Klasifikasi Revenue PT Akali 

 

Klasifikasi revenue PT Akali ke dalam nilai 10.000.000 karena paling mendekati 

sehingga menghasilkan nilai calculated materiality senilai $194.193. 

5) Pada bagian sheet test beginning balance, masukkan nilai revenue ke bagian 

Critical Component Balance. Pada bagian Critical Component Balance 

jumlah revenue yang dimiliki akan diklasifikasikan berdasarkan nilainya. 

Sehingga masukkan nilai revenue sesuai dengan klasifikasi yang telah 

ditentukan. 
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Gambar 3.16 

Calculated Materiality, Anticipated Misstatement, Performance Materiality, dan 

Trivial Misstatement PT Akali 

 

 

6) Nilai Calculated Materiality akan muncul setelah memasukkan revenue. 

Setelah itu kolom Materiality, Anticipated Misstatement, Performance 

Materiality, dan Trivial Misstatement Level akan terisi. 

 

3. Tugas yang dilakukan untuk PT Kass: 

A. Membuat Management Representation Letter Tahun 2019 

Management representation letter dibuat untuk mempersiapkan dokumen 

kelengkapan audit periode 2019. Berikut adalah langkah-langkah untuk 

membuat management representation letter: 

1) Memiliki format management representation tahun 2018. 

Gambar 3.17 

Bagian Awal Management Representation Letter Tahun 2018 
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Gambar 3.18 

Tanda Tangan Pengurus di Management Representation Letter Tahun 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Menyusun format template management representation letter dengan 

cara mengganti tanggal dan nama-nama top management perusahaan 

apabila berbeda dengan tahun 2018 

Gambar 3.19 

Bagian Awal Management Representation Letter Tahun 2019 
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Gambar 3.20 

Tanda Tangan Pengurus di Management Representation Letter Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Membuat Surat Persetujuan Audit Tahun 2019 

Surat Persetujuan Audit dibuat untuk mempersiapkan kelengkapan 

dokumen audit periode 2019. Berikut langkah-langkah untuk membuat surat 

persetujuan audit. 

1) Memiliki format surat persetujuan audit 2018. 
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Gambar 3.21 

Bagian Awal Surat Persetujuan Audit Tahun 2018 

 

 

2) Membuat surat persetujuan audit dengan mengganti tanggal dan 

nama-nama top management perusahaan apabila berbeda dengan 

tahun 2018. 

Gambar 3.22 

Tanda Tangan Pengurus di Surat Persetujuan Audit Tahun 2018 
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Gambar 3.23 

Bagian Awal Surat Persetujuan Audit Tahun 2019 

Gambar 3.24 

Tanda Tangan Pengurus di Surat Persetujuan Audit Tahun 2019 
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C. Membuat Director’s Statement Letter Tahun 2019 

Director’s statement letter dibuat untuk mempersiapkan kelengkapan 

dokumen audit tahun 2019. Director’s statement letter sendiri berisikan 

mengenai pernyataan yang dibuat oleh direksi mengenai laporan keuangan 

perusahaan tentang kebenarannya dan keakuratannya serta di tanda tangani 

oleh para pengurus dan pemegang saham dari perusahaan tersebut. Berikut 

langkah-langkah untuk membuat director’s statement letter”: 

1) Memiliki format director’s statement letter tahun 2018. 

Gambar 3.25 

Bagian Awal Director’s Statement Letter Tahun 2018 
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Gambar 3.26 

Tanda Tangan Pengurus di Director’s Statement Letter Tahun 2018 

 

2) Membuat director’s statement letter dengan mengganti tanggal dan 

nama-nama top management perusahaan apabila berbeda dengan 

tahun 2018. 

Gambar 3.27 

Bagian Awal di Director’s Statement Letter Tahun 2019 
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Gambar 3.28 

Tanda Tangan Pengurus di Director’s Statement Letter Tahun 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Membuat Subsequent Events Questionaire Tahun 2019 

Subsequent Events Questionaire dibuat untuk mempersiapkan kelengkapan 

dokumen audit tahun 2019. Berikut langkah-langkah membuat Subsequent 

Events Questionaire: 

1) Memiliki format subsequent events questionaire tahun 2018. 

Gambar 3.29 

Bagian Awal Subsequent Event Questionaire Tahun 2018 
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Gambar 3.30 

Tanda Tangan Pengurus di Subsequent Event Questionaire Tahun 2018 

 

 

2) Membuat subsequent events questionaire dengan cara mengganti 

tanggal dan nama-nama top management perusahaan apabila berbeda 

dengan tahun 2018. 

Gambar 3.31 

Bagian Awal Subsequent Event Questionaire Tahun 2019 
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Gambar 3.32 

Tanda Tangan Pengurus di Subsequent Event Questionaire Tahun 2019 

 

E. Membuat Surat Keterbukaan Tax Amnesty Tahun 2019 

Surat Keterbukaan Tax Amnesty dibuat untuk mempersiapkan kelengkapan 

dokumen audit tahun 2019. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membuat surat keterbukaan tax amnesty: 

1) Memiliki format surat keterbukaan tax amnesty 2018. 
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Gambar 3.33 

Surat Keterbukaan Tax Amnesty Tahun 2018 

 

2) Membuat surat keterbukaan tax amnesty dengan cara mengganti 

tanggal dan nama-nama top management perusahaan apabila terjadi 

perubahan. 
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Gambar 3.34 

Surat Keterbukaan Tax Amnesty Tahun 2019 

 

 

4. Tugas yang dilakukan untuk PT Galio: 

A. Membuat English Draft Audit Report Tahun 2015 -2018 

English Draft Audit Report dibuat untuk mempermudah pembuatan 

laporan audit berbahasa inggris karena auditor dapat menginput angka 
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hasil audit dalam draft tersebut. Berikut langkah-langkah untuk membuat 

English Draft Audit Report: 

1) Memiliki format laporan audit PT Galio berbahasa Indonesia. 

Gambar 3.35 

Komponen dalam Neraca Tahun 2015  

 
 

Gambar 3.36 

Komponen dalam Laporan Laba Rugi Tahun 2016 

  

 

Gambar 3.37 

Komponen dalam Neraca Tahun 2017  

 

Gambar 3.38 

Komponen dalam Neraca Tahun 2018 
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2) Menyusun english draft audit report dengan menerjemahkan laporan 

audit PT Galio ke dalam bahasa inggris. Mulai dari laporan posisi 

keuangan hingga notes to financial position dengan alat bantu Google 

Translate. 

Gambar 3.39 

Komponen dalam Neraca dalam Bahasa Inggris Tahun 2015 

 

Gambar 3.40 

Komponen dalam Laporan Laba Rugi dalam Bahasa Inggris Tahun 2016 

 

Gambar 3.41 

Komponen dalam Neraca dalam Bahasa Inggris Tahun 2017 
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Gambar 3.42 

Komponen dalam Neraca dalam Bahasa Inggris Tahun 2018 

 

B. Membuat Surat Konfirmasi Piutang dan Hutang Tahun 2018 

Surat konfirmasi piutang dan hutang dibuat untuk memastikan bahwa 

jumlah piutang dan hutang yang tercatat pada laporan keuangan klien 

benar. Berikut langkah-langkah untuk membuat surat konfirmasi piutang 

dan hutang: 

1) Memperoleh rincian piutang dan hutang dari klien. Bisa dalam bentuk 

draft audit report. 

Gambar 3.43 

 Rincian Piutang dari Draft Audit Report 
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Gambar 3.44 

 Rincian Hutang dari Draft Audit Report 

 

 
 

2) Mengurutkan piutang dan hutang berdasarkan jumlah totalnya dari 

yang terbesar hingga yang terkecil. Piutang dan hutang yang lebih 

besar dari Rp50.000.000 akan dibuat konfirmasinya. 

3) Membuat surat konfirmasi berdasarkan format konfirmasi yang 

tersedia dengan mengganti nomor dan tanggal surat, nama pihak 

ketiga untuk dikonfirmasi, dan nilai piutang dan hutang yang ingin 

dikonfirmasi. 

Gambar 3.45 

Surat Konfirmasi Piutang untuk PT F 
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Gambar 3.46 

Surat Konfirmasi Hutang untuk PT H 

 

 

C. Membuat Surat Konfirmasi Modal 

Surat Konfirmasi Modal dibuat untuk memastikan bahwa jumlah 

kepemilikan saham di perusahaan yang tercatat pada laporan keuangan 

perusahaan benar dan sesuai. 

1) Memperoleh rincian modal yang ditanamkan pemegang saham dari 

draft audit report perusahaan. 

 

Gambar 3.47 

Rincian Modal Saham dari Draft Audit Report 

 

2) Membuat surat konfirmasi modal dengan mengganti nomor dan 

tanggal surat, nama pihak dan jumlah yang ingin dikonfirmasi.  
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Gambar 3.48 

Bagian Awal Surat Konfirmasi Saham   

 

 

Gambar 3.49 

Formulir Jawaban Konfirmasi Saham  

 

D. Membuat Rekap Invoice Penjualan 

Rekap Invoice dilakukan untuk mempermudah pengelolaan data pada saat 

melakukan vouching. Berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membuat rekap Invoice penjualan: 

1) Memiliki bukti invoice penjualan PT Galio tahun 2018. 
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Gambar 3.50 

Invoice Penjualan PT Galio 

 

2) Membuat rekap invoice penjualan menggunakan Microsoft Excel 

dengan menginput nominal, nama klien, dan keterangan. 

Gambar 3.51 

Rekap Invoice Penjualan 

 

E. Mengelompokkan Data Piutang 

Data Piutang dikelompokkan untuk mengetahui jumlah piutang untuk 

setiap perusahaan  

 

PT GALIO 

33.262.900 
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Gambar 3.52 

General Ledger Piutang 

 

Gambar 3.53 

General Ledger Piutang yang Sudah Dirapihkan 

 

 

F. Melakukan Tied up Nilai Balance Sheet dengan Notes to Financial 

Statement 

Tied up dilakukan untuk mencocokkan nilai yang terdapat di balance sheet 

dengan nilai di notes to financial statement. Berikut merupakan langkah-

langkah yang dilakukan untuk melakukan tied up: 

1) Memperoleh laporan keuangan klien yang telah diaudit. 

2) Melakukan pemeriksaan saldo pada setiap komponen dalam balance 

sheet, income statement dan notes to financial statement. Jika terdapat 

perbedaan maka akan diberikan highlight untuk menandakan bagian 

mana yang berbeda. 
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Gambar 3.54 

Komponen dalam Balance Sheet 

 

Saldo yang terdapat pada balance sheet harus sama dengan saldo yang 

terdapat di notes to financial statement. Hal ini bisa diperiksa melalui 

akun kas dan setara kas di notes of financial statement nomor 3. 

 

Gambar 3.55 

Komponen dalam Notes to Financial Statement 

 

 
Kegiatan tied up dilakukan kepada seluruh komponen yang terdapat di 

balance sheet dan income statement. 
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G. Memperbaiki Nama Akun Bahasa Inggris 

Perbaikan ini dilakukan karena ada penamaan akun yang kurang sesuai. 

Berikut merupakan langkah-langkah untuk memperbaiki nama akun dalam 

bahasa inggris di draft audit report: 

1) Buka file draft audit report berbahasa inggris. 

Gambar 3.56 

Komponen dalam Balance Sheet 

 

 

2) Mengganti nama-nama akun yang kurang tepat menjadi yang lebih 

tepat. 

Gambar 3.57 

Komponen dalam Balance Sheet Setelah Diganti 
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5. Tugas yang dilakukan untuk PT Pyke: 

A. Melakukan Tied up Nilai Balance Sheet dengan Notes to Financial 

Statement 

Tied up dilakukan untuk mencocokkan nilai yang terdapat di balance sheet 

dengan nilai di notes to financial statement. Berikut merupakan langkah-

langkah yang dilakukan untuk melakukan tied up: 

1) Memperoleh laporan keuangan klien yang telah diaudit. 

2) Melakukan pemeriksaan saldo pada setiap komponen dalam balance 

sheet, income statement dan notes to financial statement. Jika terdapat 

perbedaan maka akan diberikan highlight untuk menandakan bagian 

mana yang berbeda. 

 

Gambar 3.58 

Komponen dalam Balance Sheet  

 

 

Saldo yang terdapat pada balance sheet harus sama dengan saldo yang 

terdapat di notes to financial statement. Hal ini bisa diperiksa melalui 

akun kas dan setara kas di notes of financial statement nomor 3. 
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Gambar 3.59 

Komponen dalam Notes to Financial Statement 

 

 
Kegiatan tied up dilakukan kepada seluruh komponen yang terdapat di 

balance sheet dan income statement. 

B. Melakukan Footing 

Footing dilakukan untuk memastikan penjumlahan angka pada setiap akun 

sudah benar. Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk 

melakukan footing: 

1) Memperoleh file draft audit report dalam bentuk Microsoft Word. 

Gambar 3.60 

Komponen dalam Notes to Financial Statement 

 
2) Memasukkan angka-angka yang yang terdapat di laporan posisi 

keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan 

arus kas ke Microsoft Excel. 
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3) Mencocokkan angka yang terdapat di file draft audit report dengan 

angka hasil perhitungan di Microsoft Excel. 

Gambar 3.61 

Proses Footing dalam Microsoft Excel 

 

 

6. Tugas yang dilakukan untuk PT Alistar: 

A. Membuat Rekonsiliasi dari Rekap Jurnal Pembelian dengan PPN 

Masukan 

Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan pencatatan klien dengan 

pelaporan SPT.Berikut merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk 

melakukan rekonsiliasi: 

1) Memperoleh file SPT dan rekap jurnal pembelian klien. 

Gambar 3.62 

Bagian dari SPT PT Alistar 

 

 

2) Menginput daftar pajak masukan klien dari SPT ke file rekap jurnal 

pembelian klien  

 

 

PT Alistar 

 

225000  22500 
PT A 
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Gambar 3.63 

Rekonsiliasi dengan Rekap Pajak Masukan 

 

3) Bandingkan apakah ada perbedaan nama klien dan nominal. Jika ada 

perbedaan berikan tanda. 

B. Mengisi Laporan Laba Rugi dari Trial Balance 

Tujuan menginput data dari trial balance ke laporan laba rugi untuk 

menyelesaikan draft audit report. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk mengisi laporan laba rugi: 

1) Memiliki file trial balance perusahaan dan draft audit report 

perusahaan. 

Gambar 3.64 

Komponen Trial Balance PT Alistar 

 

2) Mengisi data-data di laporan laba rugi berdasarkan trial balance. 

Gambar 3.65 

Komponen Laba Rugi PT Alistar 
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C. Membuat Analisis Vertikal dan Current Ratio pada Laporan 

Keuangan. 

Tujuan dilakukan analisa ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai 

kondisi keuangan perusahaan. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat analisis vertikal dan current ratio: 

1) Memiliki laporan keuangan perusahaan tersebut. 

Gambar 3.66 

Analisis Vertikal Komponen Laba Rugi PT Alistar 

 

 

2) Melakukan analisis vertikal dengan membuat persentase dari laporan 

posisi keuangan, laporan laba rugi berbasis penjualan bersih. 

3) Menghitung current ratio perusahaan tersebut dari dengan membagi 

aset lancar dengan hutang lancar. 

 

Gambar 3.67 

Analisis Current Ratio PT Alistar 
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D. Membuat Kode Voucher untuk Jurnal Kas Keluar dan Masuk 

Tujuan pembuatan kode voucher adalah untuk memudahkan dalam 

pengidentifikasian transaksi perusahaan. Kode voucher dibuat untuk PT 

Alistar. Dokumen yang dibutuhkan adalah data rekapitulasi transaksi kas 

masuk dan kas keluar dari klien. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat kode voucher: 

1) Memiliki data rekap transaksi kas masuk dan kas keluar. 

Gambar 3.68 

Laporan Kas Kecil  

 

 
 

2) Membuat kode voucher berdasarkan beberapa peraturan berikut: 

• Dua (2) digit pertama untuk tahun transaksi tersebut terjadi, yaitu 19 

untuk transaksi tahun 2019. 

• Tiga (3) digit setelahnya untuk jenis transaksi yang terjadi antara 

‘BKK’ untuk Bukti Kas Keluar atau ‘BKM’ untuk Bukti Kas Masuk. 

• Dua (2) digit kemudian untuk bulan transaksi tersebut terjadi, yaitu 

08 untuk bulan Agustus. 

• Tiga (3) digit terakhir untuk nomor urut transaksi, mulai dari 000 

hingga seterusnya. 
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Gambar 3.69 

Kode Voucher untuk Uang Kas Keluar 

 

 
 

Gambar 3.70 

Kode Voucher untuk Uang Kas Masuk 

 

 
 

 

E. Membuat Jurnal Pemberitahuan Impor Barang 

Tujuan dari rekap pemberitahuan impor barang (PIB) adalah untuk 

memudahkan pengelolaan data yang pada mulanya berbentuk foto menjadi 

file berbentuk Microsoft Excel. Rekap ini dilakukan untuk PT Alistar. 

Dokumen yang dibutuhkan adalah bukti PIB perusahaan.  

1) Memiliki dokumen bukti pemberitahuan impor barang perusahaan. 

2) Membuat nomor jurnal berdasarkan beberapa peraturan berikut: 

• Dua (2) digit pertama untuk tahun transaksi tersebut terjadi, yaitu 19 

untuk transaksi tahun 2019. 

• Tiga (3) digit setelahnya menandakan nomor jurnal “PIB” untuk 

pemberitahuan impor barang. 

• Dua (2) digit kemudian untuk bulan transaksi tersebut terjadi, yaitu 

09 untuk bulan September. 
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• Tiga (3) digit terakhir untuk nomor urut transaksi, mulai dari 000 

hingga seterusnya. 

3) Isi nama Supplier 

4) Membuat jurnal dengan akun Pembelian Import, Bea Masuk, PPN 

Masukan, Prepaid PPH 22 seperti di bukti PIB 

Gambar 3.71 

Bukti PIB 

 

 

 

Gambar 3.72 

Rekap dan Jurnal PIB 

 

  504.556.031  

 

  35.465                     

35.465  

 

  35.465                     

35.465  

 

50.455.900  
 
 
       
55.501.600  
            
13.875.400  
119.832.900  
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7. Tugas yang dilakukan untuk PT Sona: 

A. Mencocokkan Opening Balance 2019 Hasil Audit dengan General 

Ledger 

Tujuan dari pencocokan ini adalah untuk memastikan bahwa opening 

balance General Ledger perusahaan sesuai dengan opening balance 2019 

hasil audit. Pencocokkan ini dilakukan untuk PT Sona. Dokumen yang 

dibutuhkan adalah general ledger perusahaan dan laporan keuangan 

perusahaan tahun 2018. Berikut merupakan langkah-langkah yang 

dilakukan untuk melakukan pencocokan: 

A. Memiliki file general ledger perusahaan dan laporan keuangan 

perusahaan. 

B. Melihat akun satu per satu pada file general ledger pada bagian opening 

balance. 

C. Memindahkan hasil opening balance pada general ledger dan laporan 

keuangan tahun 2018 ke file Microsoft Excel baru. 

D. Mencocokkan apakah ada selisih diantara keduanya. Jika ada di 

highlight kuning. 

Gambar 3.73 

General Ledger  
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Gambar 3.74 

Balance Sheet 

 

 

 

3.3.2 Kendala yang Ditemukan 

Dalam membuka file general ledger untuk PT Sona mengalami kendala 

dikarenakan size dari file tersebut sangat besar sehingga sering mengalami 

“not responding”. Dalam melakukan kegiatan tied up neraca dengan notes 

to financial statement terdapat perbedaan penomoran dan angka. 

3.3.3 Solusi atas Kendala yang Ditemukan 

File general ledger tersebut dapat dibagi menjadi beberapa sub file yang 

tujuannya untuk meringankan beban laptop pada saat membuka file 

tersebut. Untuk perbedaan penomoran dan angka pada saat tide up 

ditandai dengan diberi highlight. 


